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06.10.2017
09:00 – 14:15
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Merknader
Knut Jentoft ønsker en tverrfaglig samarbeid mellom Hilde Johnsen næringsrådgiver og planog driftsetaten.
Alle saksbehandlere møter til sine saker.
Steinar Høgtun kommer inn i møtet kl. 12:00 for sakene- 55/17, 56/17 og 57/17.
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
Charlotte
Utvalgssekretær
Heimland
Knut Jentoft
Ordfører
Trond Roger Larsen Rådmann
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 06.10.2017
Kasper Holmen

Solveig Sommerseth

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 43/17

Referatsaker Plan- og driftsstyret 6. oktober 2017

2017/39

PS 44/17

Forhåndsvurdering av dispensasjonssøknad
19396/54/17

2017/446

PS 45/17

64/12 - Klage på jordlovsbehandling - avslag
fradeling tomt rundt eksisterende hus

2015/1116

PS 46/17

65/6 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av
fast eiendom - innvilget

2015/1472

PS 47/17

Innvilget søknad om dispensasjon - transport av
ved og utstyr

2016/1

PS 48/17

Drøfting, viltforvaltning - samarbeid mellom
kommunen og etablerte jaktvald

2017/523

PS 49/17

Navnesak for veier i Storfjord kommune – Del G
Oppsamlingsdel hele kommunen - Høring

2015/326

PS 50/17

Justering av avgrensinga for adressenavnet
Grindholmveien, 9143 SKIBOTN (vei nr. 68)

2015/326

PS 51/17

Asfalteringsplan kommunale veier.

2017/233

PS 52/17

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021 og
handlingsplan trafikksikkerhet 2018-2019

2017/123

PS 53/17

Søknad om dispensasjon etter pbl § 19-1 for å
skille ut en boligtomt fra industritomt gbnr.
52/157 Hatteng

2017/414

PS 54/17

Søknad om dispensasjon fra pbl §19 - endring av
bruksformål for eiendom gbnr. 49/27

2017/427

PS 55/17

Merknadsbehandling – offentlig ettersyn Reguleringsplan for EISCAT 3D, Skibotn

2016/700

PS 56/17

Merknadsbehandling - Skibotn kirkegård

2017/294

PS 57/17

Merknadsbehandling – offentlig ettersyn Reguleringsplan for Oldersletta boligfelt, Hatteng

2017/37

PS 58/17

Nedsettelse av konsesjonsgrense

2017/533

PS 59/17

Fylkesmannens oppheving av vedtak - Ny
behandling av 4 utleieboliger

2015/255

PS 60/17

Revisjonsrapport - vann og avløpsanlegg
Storfjord kommune 2017

2015/1248

PS 61/17

Klage på vedtak

2015/1429

PS 62/17

Handlingsplan etter bygg teknisk befaring av
kommunale bygg

2016/663

PS 63/17

Vurdering av abonnementsgebyr for vann og
avløp - kategorifaktor over 10000 m3

2015/1076

PS 43/17 Referatsaker Plan- og driftsstyret 6. oktober 2017
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Referatsaker:
 Delegert vedtak 125/17 – 57/26 Jordlovsbehandling – fradeling til bolig – Torill O.
Monlund
 Delegert vedtak 126/17 – 54/11 Jordlovsbehandling – fradeling til uendret bruk –
Torgunn Olsborg og Rigmor Figenschau.
 Delegert vedtak 159/17 – 53/53 – Klage på jordlovsbehandling – avslag fradeling av
tilleggsareal – Sten Siikavuopio.
 Retningslinjer for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Orienteringssaker:




Orientering om arbeid med vann-ROS og tilhørende beredskapsplaner Storfjord
kommune
Vedtak om nedsettelse av fartsgrense FV 868 – Statens vegvesen – se vedlegg
Orientering Investeringsprogram 2017 - statusrapport

PS 44/17 Forhåndsvurdering av dispensasjonssøknad 19396/54/17
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret.
Saken utsettes. Administrasjon lager en ny saksforberedelse til neste møte.
Plan- og driftsstyret stiller seg positive til de 2 alternativene.
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes. Administrasjon lager en ny saksforberedelse til neste møte.
Plan- og driftsstyret stiller seg positive til de 2 alternativene.

PS 45/17 64/12 - Klage på jordlovsbehandling - avslag fradeling tomt rundt
eksisterende hus
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klagen ansees som fremmet i tide, jf. forvaltningslovens § 29, og klagen tas derfor
til realitetsbehandling. Plan- og driftsstyret i Storfjord kommune tar klagen til
følge, og fatter nytt vedtak i saken:
Storfjord kommune innvilger fradeling av 0,224 daa tomt rundt våningshuset på
gnr/bnr 64/12, jfr jordlovens § 12.
Det legges vekt på husets tilstand, og de naturgitte forholdene på stedet i forhold til
rasfare som gjør det vanskeligere å bygge nye bolighus.
Det settes som vilkår for delingstillatelsen at gnr 64 bnr 19 sammenføyes med gnr
64 bnr 12 slik at eiendommen fremdeles har et bolighus.

PS 46/17 65/6 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom innvilget
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune innvilger konsesjon til Reidar Kaasa på eiendommen gnr./bnr. 65/6 i
Storfjord kommune jf. Konsesjonslovens § 1.
I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår:
 Reidar Kaasa bor på eiendommen gnr 3 bnr 18 i minst fem år sammenhengende regnet
fra 1 år etter overtakelse. Storfjord kommune har tatt hensyn til at bolig på eiendommen
er i dårlig stand og at det må antas å ta litt tid før den er beboelig.
 Eiendommens dyrkajord skal leies ut på skriftlig jordleiekontrakt med varighet på minst
10 år. Kopi sendes til kommunen.
 Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg fellestiltak
innen skog og utmarksnæringen.



Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på
eiendommen.

PS 47/17 Innvilget søknad om dispensasjon - transport av ved og utstyr
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune innvilger søknad om dispensasjon med de vilkår som er listet opp.
Dispensasjon gjelder for:
Navn:

Troms turlag

Type kjøretøy:
Reg.nr:

Snøscooter
ZY 3547
ZX7921

Andre sjåfører:
Tidsrom:
(også evt. innen døgnet)

Vedlegg som skal følge kjøretøyet:
 Original dispensasjon
 Kart med kjøretrasé

Dispensasjonen gjelder i fra 2017 til 2019 i
tidsrommet 01.01 – 04.05
Dispensasjonen tillater opp til 5 turer hvert
år.
Det er et generelt motorferdselforbud fom.
05.05 tom. 30.06 jf. § 9 i forskriften.



Kjørebok
Grunneiers tillatelse

Vilkår for kjøringen:
 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i
henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser.
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø
og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er
rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr. Naturmangfoldlovens § 6 om generell
aktsomhet.
 Den/de dispensasjonen gjelder er selv ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers tillatelse
der det skal kjøres.
Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom
dispensasjon innvilges.
 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås.

Vilkår for at tillatelse skal kunne gis:
 Søkeren må påvise et særlig behov





Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum

Formålet med kjøringen:
Transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når
det i området ikke er mulighet for leiekjøring.
Ved regnes som utstyr da hytte ikke er fast bopel.
Det gis kun dispensasjon til hytteeier. (Begrepet hytteeier omfatter eierens nærmeste familie, som
ektefelle og barn.) Det kan gis inntil tre dispensasjoner til hytteeier. Det kan benyttes inntil 2
scootere dersom hytta benyttes av flere familiemedlemmer/rettighetshavere i samme tidsrom.
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig
persontransport kan ikke tillates. Med det er imidlertid adgang til å la personer sitte på, når det er
plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må
medføre ekstra kjøring. Er det behov for ren persontransport, f.eks. på grunn av alder eller helse,
må det søkes om tillatelse etter § 6.
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av loven,
eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, §
12
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift.
dette.
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det være
utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre.

Vurdering
Beskrivelse av kjøretrasé:
Fra snøscooterløype til Gappohyttene (figur 1).
Fra snøscooterløypa til Goldahyttene (figur 2).

Figur 1: Blå linje er scooterløype. Rød linje beskriver kjøretrasè til gappohyttene.

Figur 2: Lilla linje er scooterløype. Rød linje beskriver kjøretrasè til Goldahyttene.
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9, 10, 11 og 12 er vurdert og anses oppfylt:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: Det er registrert Lappmeis og Haukugle i området i 2010.
Dispensasjonens omfang ansees ikke å være til skade eller ulempe da dette dreier seg om kjøring på
vinterstid. Vårfredningsprinsippet gjelder fra 5.mai. § 9 – Føre-var-prinsippet: Området er ikke
klassifisert som sårbart eller av annen art som kan skade naturen.
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: Det er ikke mange søknader om dispensasjon i

dette området årlig, og de dreier seg om kjøring på snødekt mark. Det er ikke mange fritidsboliger i
området, derfor er ikke dette vedtaket med på å skape forventninger om at andre skal gis samme
dispensasjon. Dermed øker ikke den samlede belastningen for området

PS 48/17 Drøfting, viltforvaltning - samarbeid mellom kommunen og
etablerte jaktvald
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Plan- og driftsstyret drøftet saken.
Vedtak:
Saken ble drøftet.

PS 49/17 Navnesak for veier i Storfjord kommune – Del G Oppsamlingsdel
hele kommunen - Høring
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende forslag til veinavn sendes ut på høring jfr. Lov om stadnamn:
Stedsangivelse
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Fra Vestersidaveien mot Kvalnes/Kvalnesbukta
(hyttefelt)
Fra Hattengveien mot Hatteng camping
(forretninger/bolig)
Fra Horsnesveien mot Elsnes
(bolig/hytteområde)
Fra Horsnesveien mot Lundeng
(bolig/hytteområde)
Fra Nordlysveien mot Bentsnes/Bentsjord
(hytteområde)
Fra Nordlysveien mot boliger/hytter på østsida
av veien ved Bentsjord
Fra Skibotsveien mot Olderelv camping/boliger
Fra Skibotsveien mot Forraneset (hyttefelt)
Fra Eggen gård i Signaldalen mot Fredheim og
Olsborg seter

Innstilling
arb.gruppe
Bossooaivi
Elvestrandveien
Elsnesveien
Ollibakken
Bentsjordveien
/ Bentsjorda
Nordliveien
Olderelvveien
Forranesveien
Seterveien

PS 50/17 Justering av avgrensinga for adressenavnet Grindholmveien, 9143
SKIBOTN (vei nr. 68)
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan- og driftsstyret tar innspillene fra de to beboerne på Grindholmen til følge, og justerer
avgrensinga for Grindholmveien slik at den også omfatter veien til de to eiendommene 45/111
og 45/137 og eventuell framtidig bebyggelse tilknyttet samme vei.

PS 51/17 Asfalteringsplan kommunale veier.
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Tilleggs punkter fra Plan- og driftsstyret.
Punkt 6. Grusveien på Storsande inntil 500 m innarbeides i asfalteringsplanen på linje med de
andre.
Punkt 7. Plan- og driftsstyret går inn for at asfaltteringsplan/ pakken gjennomføres i 2018-19.
Punkt 8. Asfaltering av Oterbakken skal prioriteres i 2018.
Rådmannens innstilling og tilleggs punkter fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre vil i budsjett 2018 og økonomiplanen 2018-2021 gjøre
nødvendig låneopptak over investeringsbudsjettet til oppgradering og nyasfaltering av ca
4-5 km grusveier og noen parkeringsplasser i 2018 eller så snart kommunens
økonomiplan tillater det.
2. Følgende veier og plasser bør oppgraderes fra grusveistandard til fast dekke innen 2020:
Veinavn
Oterbakken, 2 veier i boligfeltet+gangvei
Oteren barnehage, parkering
Skoleveien, Skibotn
Sommersethlia, Skibotn
Åsenveien, Hatteng
Råa + gang/sykkelvei Elvevoll

Veilengde ca meter
750
385
1170
283
480

Industriveien, Skibotn
Johan-Beck veien, Skibotn (komm/privat)
Brennaveien fra asfaltende til barnehagen
Storfjord kirke, vei og parkering
Oldersletta, Hatteng

462
Ca 100 m kommunal.
100
Må ses i sammenheng med utvidelse av
boligfeltet

3. Kommunale veier bør som hovedregel ha 5,0 m asfaltert bredde med 50 cm skulder på
hver side, men dette kan fravikes på korte veier med liten trafikk. Samlet veibredde inkl
skulder skal likevel være så stor at 2 kjøretøy kan møtes.
4. Plan- og driftssjefen fastsetter hvilke veier og plasser som skal asfalteres i
økonomiplanperioden ut fra en faglig vurdering.
5. For å unngå senere veiskader etter asfaltering skal alle etater med ledninger eller kabler i
eller nær veiene «friskmelde» sine anlegg før asfaltering, eventuelt legge trekkerør for
kabler eller ledninger i eller under veiene. Kommunen bør og anlegge veilys som en del
av anleggsprosjektet, minimum anlegge trekkerør, fundamenter for veilys og trekke
kabler.
6. Grusveien på Storsande inntil 500 m innarbeides i asfalteringsplanen på linje med de
andre.
7. Plan- og driftsstyret går inn for at asfaltteringsplan/ pakken gjennomføres i 2018-19.
8. Asfaltering av Oterbakken skal prioriteres i 2018.

PS 52/17 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021 og handlingsplan
trafikksikkerhet 2018-2019
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Protokolltilførsel fra Plan- og driftsstyret.
Når det gjelder bompengediskusjon strekningen balsfjordgrensa/ Hellarberget så tas den i
kommunestyret.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre egen godkjenner følgende kommunedelplaner:
 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021.
 Handlingsplan trafikksikkerhet 2018-2019.
2. Følgende innspill/endringer til planen imøtekommes:
2.1. Trygg Trafikk.
Storfjord kommune vil vurdere muligheten for å kunne bli godkjent som trafikksikker
kommune. Alle innspill fra Trygg Trafikk vil da bli innarbeidet i kommunens planer.
Trygg Trafikk inviteres til å orientere om saken i Storfjord kommunestyre.
2.2. Barnas representant.
Sentrumsplankomiteene, bygdeutvalgene, skolene, barnehagene osv inviteres til å
komme med nye innspill til gang-/sykkelveier, snarveier og stier som kan opparbeides på
en enkel måte og brukes internt i bygdene for å redusere trafikken på kjøreveiene.

Forslagene bearbeides av kommunen og det lages en samlet plan som innarbeides i
revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet og handlingsplan trafikksikkerhet..
2.3. Hatteng skole.
Det utarbeides en samlet plan for veimerking og skilting av kommunale veier.
Nye veilys langs E6 på strekningen Skaidi bru-Hatteng er svært kostnadskrevende og må
løses av vegvesenet i forbindelse med veiomleggingen forbi Oteren.
2.4. Troms Fylkeskommune.
Ettersom Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg ikke lengre følger tidligere satsing på
gang-/sykkelveier i Troms vil det være vanskelig for kommunen å gjennomføre bygging
av gang-/sykkelveger langs fv 321 og fv 322. Kommunen prioriterer ferdigstilling av
gang-/sykkelvegen fra Angelelva til Hatteng skole.
Storfjord kommune vil vurdere muligheten for å kunne bli godkjent som trafikksikker
kommune der alle deler av kommunens organisasjon involveres.
Storfjord kommune melder inn følgende forslag til fysiske trafikksikkerhetstiltak langs
fylkesveiene i Storfjord:
Fv 321 Signaldalen: Generelt dårlig veistandard, asfaltering, manglende veirekkverk,
gang-/sykkelvei Kitdal bru-Åsen.
Fv 322 Hellarberget – Kitdal: Oppgradering av veien og asfaltering, manglende
veirekkverk særlig der veien går inntil Kitdalelva, veilys i forbindelse med veikryss.
Fv 868 Oteren-Lyngen grense: Dårlig vei pga svak veioppbygging, manglende
veirekkverk, gang-/sykkelvei E6-Oteren barnehage-Tverrdalveien.
Troms Fylkeskommune bør generelt utarbeide en plan for oppsetting av veirekkverk på
samtlige fylkesveier samt «mykgjøring» av sideterreng..
2.5. Innspill fra Skibotn bygdeutvalg framlegges for Statens vegvesen når det gjelder tiltak langs
stamveier og gang-/sykkelveier langs E6.
Gang-/sykkelvei fra Apaja til Skibotn skole kan løses gjennom eksisterende veisystem
fra Apaja over Båtkulpen. Denne veien må i så fall formaliseres som gang-/sykkelvei og
det må gjøres avtaler med grunneierne.
3. Økonomiske konsekvenser, jfr handlingsplan 2018-2019:
3.1. Reguleringsplan utarbeides i egen regi for gang-/sykkelvei langs Kiilveien via tannklinikken
til Hatteng skole
Opparbeidelse gang-/sykkelveier. 100 % egenfinansiering.
Antatte kostnader mellom kr 12000-kr 18000 pr m inkl veilys.
Tiltak
Lengde
Kostnad
Mill kr
GS Hatteng
156 m ny GS
2,27
Angelelva-skolen
200 m eksist
Prosjektene innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan.
4. Storfjord kommunestyre vil forsøke å øke budsjettet for drift av veilys med inntil kr 50000 pr
år for å redusere slokketidspunktene vår og høst til perioden 15.04.-01.09.
5. Storfjord kommunestyre vil forsøke å øke budsjettet til veivedlikehold med årlig inntil
kr 400 000 som kan brukes til trafikksikkerhetstiltak såsom «mykgjøring» av sideterreng, krattog skogrydding, veirekkverk, veilys osv. Det forutsettes at det lages årsplaner for tiltakene og at
de etterhvert innarbeides i kommunens handlingsplaner for trafikksikkerhet.
Hovedplan kommunale veier og handlingsplanene danner grunnlaget for kommunens
budsjettering til tiltakene.

PS 53/17 Søknad om dispensasjon etter pbl § 19-1 for å skille ut en boligtomt
fra industritomt gbnr. 52/157 Hatteng
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Da omsøkt område ligger inntil eksisterende boliger, og ikke forringer resterende næringsareal,
er ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig tilsidesatt.
Med vekt på følgende:
·
·
·
.

eiendommen ligger inntil nytt boligfelt (Oldersletta)
ingen naboer stiller seg negativ, jf. nabovarsling
tidligere dispensasjon utgår, ny løsning er mer hensiktsmessig
Det er knapphet på boliger i området, det er positivt at det bygges flere boliger

er fordelene klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens
regler. Det er ikke funnet noen særlige ulemper ved å gi ny dispensasjon. På bakgrunn av dette
innvilges dispensasjon for å skille ut boligtomt fra industritomt nr. 13.
Rådmannens innstilling og forslag fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt 3 mot 2 stemmer, da leder brukte dobbeltstemmen.
Vedtak:
Det gis ikke dispensasjon for å skille ut boligtomt fra industritomt nr. 13.
Begrunnelse for avslaget:
1. Selv om boligtomta vil bli i nedre del av dagens industriområde og liggende inn til
eksisterende boligfeltet, forringes industritomta og begrenser utviklingsmulighetene.
2. Storfjord kommune har ikke nok opparbeidede industritomter i Hattengområdet for å
dekke framtidig behov.

PS 54/17 Søknad om dispensasjon fra pbl §19 - endring av bruksformål for
eiendom gbnr. 49/27
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:

Da det allerede er en blanding av fritidsboliger og helårsboliger i området, er ikke hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig tilsidesatt.
Med vekt på følgende:
·
·
·
·

eiendommen ligger mellom to områder som er avsatt til fritidsbebyggelse
eiendommen er stor nok til både fritidsbolig og bolighus
det finnes flere tilgjengelige (og mer attraktive) boligtomter i området
kommunens vannledning beslaglegger allerede en del av eiendommen

er fordelene klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens
regler. Da det ikke er knapphet på boligtomter i det aktuelle området, foreligger ingen vesentlige
ulemper ved dispensasjon. På bakgrunn av dette innvilges dispensasjon for bygging av hytte på
omsøkt eiendom. Rådmannen må gå i dialog med søkerne om hensiktsmessig plassering, jf. de
ovennevnte punkt.
Rådmannens innstilling og Forslag fra Solveig sommer ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt 3 mot 1 stemme.
Vedtak:
Det gis ikke dispensasjon for bygging av hytte på omsøkt eiendom.
Administrasjonenes merknader til argumentasjonspunktene:
- Grunnlaget for å skille ut en eiendom i år 1996 på 4225 m2 i et LNF- område ville ikke
ligge til grunn for å bygge en fritidsbolig.
- Ulempene med å gi dispensasjon er at det tas av det arealet som kommunen sårt trenger
til boligbygging.
- Argumentasjon om at eiendommen ikke vil bli bebygd hvis det ikke gis dispensasjon
synes ikke riktig da det er mulig å søke fradeling av deler av eiendommen til
fritidsformål.
- Arealet på eiendommen 4225 m2 avsatte til fritidsformål er for stort.
- Storfjord kommune har mangler på boligtomter og areal avsatt til framtidig
boligbygging.
Ulempen med å gi dispensasjon er større enn fordelene. Begrunnelsen for å innstille negativt
vises i administrasjonens merknader.

PS 55/17 Merknadsbehandling – offentlig ettersyn - Reguleringsplan for
EISCAT 3D, Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Forslag fra plan- og driftsstyret.



Saken utsettes. Det er ikke gitt opplysninger om stråling i planbeskrivelsen punkt 5.9 og
5.12.3.
Det foreligger ikke ROS- analyse.



Lokal kunnskap om rovfugl tilsier at dette er et rovfugl område.

Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:




Saken utsettes. Det er ikke gitt opplysninger om stråling i planbeskrivelsen punkt 5.9 og
5.12.3.
Det foreligger ikke ROS- analyse.
Lokal kunnskap om rovfugl tilsier at dette er et rovfugl område.

.

PS 56/17 Merknadsbehandling - Skibotn kirkegård
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlegg 1. Merknadsbehandling Skibotn kirkegård (20.09.17) godtas. Planen oversendes
Storfjord kommunestyre for sluttbehandling.

PS 57/17 Merknadsbehandling – offentlig ettersyn - Reguleringsplan for
Oldersletta boligfelt, Hatteng
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.
Merknadsbehandlingen godtas med følgende endringer
1. Det tilrås at merknaden fra Håkon/ Åshild Silli ikke tas til følge.
2. GEO tekniske rapport skal forelegges kommunestyret.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlegg 1- Merknadsbehandling Oldersletta boligfelt (20.09.17) godtas. Planen oversendes
Storfjord kommunestyre for sluttbehandling.
Merknadsbehandlingen godtas med følgende endringer
1. Det tilrås at merknaden fra Håkon/ Åshild Silli ikke tas til følge.
2. GEO tekniske rapport skal forelegges kommunestyret.

PS 58/17 Nedsettelse av konsesjonsgrense
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Uttalelsene fra Plan- og driftsstyret
Saken sendes kommunestyret som en prinsippsak. Kommunestyret velger utvalget.
Rådmannens innstilling og uttalelsen fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Videre prosess overtas av et eget utvalg sammensatt av berørte sektorer og på x antall personer.
SPD deltar med leder i gruppa samt et medlem.
Saken sendes kommunestyret som en prinsippsak. Kommunestyret velger utvalget.

PS 59/17 Fylkesmannens oppheving av vedtak - Ny behandling av 4
utleieboliger
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Alternativ fra Plan- og driftsstyret.
Saken utsettes. Plan- og driftsstyret ber rådmannen fremme ny sak basert på plan- og
driftsstyrets vedtak i sak 28/17, som tilfredsstiller formkrav. Saken fremmes i neste møte.
Alternativ fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes. Plan- og driftsstyret ber rådmannen fremme ny sak basert på plan- og
driftsstyrets vedtak i sak 28/17, som tilfredsstiller formkrav. Saken fremmes i neste møte.

PS 60/17 Revisjonsrapport - vann og avløpsanlegg Storfjord kommune 2017
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:




Revisjonsrapporten benyttes som hovedplan for VA i Storfjord kommune frem til en ny
hovedplan foreligger.
Handlingsplan revideres og tilpasses tiltakene som i dag ligger inne i økonomiplan.
Revidert plan legges frem for SPD i sammenheng med budsjettbehandlingen.

PS 61/17 Klage på vedtak
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Storfjord plan- og driftsstyre (SPD) er positiv til innvilgelse av midlertidig dispensasjon.
Underformålet i PBL § 11-7 nr 5, bokstav b tilsier at det omsøkte tiltak kan være aktuelt som
LNRF spredt næring.
Det har ikke vært et tema om det aktuelle LNFR-området kan benyttes til spredt næring. At
Fylkesmannen tidligere var negativ til boligbygging for det aktuelle området kan derfor ikke
ilegges vekt. Fylkesmannen i Troms har selv uttalt at turisme er en viktig næring i flere
kommuner, og at det derfor kan være aktuelt å tenke bruk av LNFR spredt næring som
virkemiddel i kommuneplanen inn mot denne næringen (kilde: sluttrapport for LNFR-områder
for spredt næring fra 2015, fra nettsiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Av
nevnte rapport er turisme og reiseliv eksempel på næring som kan være aktuelle innenfor LNFR
spredt næring.
Fordeler med dispensasjon:
Det omsøkte tiltak gir ingen store konsekvenser for omgivelsene og miljøet. Det er ikke snakk
om store inngrep, jf. at installasjonene er midlertidige og at området kan tilbakeføres. Det
foreligger en landbruksfaglig rapport hvor det fremkommer at området ikke er dyrkbar. Hensyn
til jordvern faller dermed bort. Ut fra beliggenhet, er det hensiktsmessig å bruke området til
turisme. Området er i utkanten av Oteren sentrum og andre boliger, og således ikke til sjenanse
for noen. Ettersom det både er scooterløype og lysløype allerede i området, er det er godt
grunnlag for næringsutvikling. Det vil være positivt for annet næringsliv med etableringen og
ikke minst dersom tiltaket genererer arbeidsplasser. Trafikkmessige hensyn må også ilegges
vekt, det vil bli bedre trafikksikkerhet å få dagens turister bort fra veiene og rasteplasser.
Området vil ikke fortrenge natur- og friluftsaktiviteter, da det omsøkte området ligger nært til
Lyngsalpan landskapsverneområde. De som ønsker seg bort fra turistanlegg og løyper, kan
benytte fjellområdet og turmulighetene inne i verneområdet.
Ulemper ved dispensasjon:
LNFR spredt næring er ikke medtatt i gjeldende arealplan. Dette skyldes imidlertid at det aldri
har vært noe tema. Dispensasjon må derfor vurderes. Ved neste rullering må virkemiddel for
spredt utbygging LNFR innarbeides i arealplanen, eller at området avsettes til næring.

De midlertidige installasjonene kan etterlate spor ved fjerning.
Foreløpig vurdering:
Basert på nye opplysninger om at området ikke er dyrkbart, beliggenhet, at det må satses mer på
turisme og reiseliv og at tiltaket kunne vært aktuelt som LNFR spredt næring, er ikke
bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig tilsidesatt. Søker kan ikke lastes for at Storfjord
kommune ikke forhandlet med Fylkesmannen om LNFR spredt bygging, jf. underformålene til
LNFR, utover at området ble avsatt til vanlig LNFR område.
Etter en samlet vurdering er ovennevnte fordeler med å gi dispensasjon klart større enn
ulempene.
Rådmannen gis fullmakt til å medta eventuelle vilkår og tilføyelser som bør/må være med i
positiv innstilling.
Saken returneres Rådmannen for å sendes på høring så snart som mulig. Rådmannen må ta
stilling til om det er nødvendig å gjøre vurderinger etter naturmangfoldloven og evt. andre
sektorlover før saken sendes aktuelle høringsinstanser.
Rådmannens innstilling tas til votering.
Forslag fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord plan- og driftsstyre (SPD) er positiv til innvilgelse av midlertidig dispensasjon.
Underformålet i PBL § 11-7 nr 5, bokstav b tilsier at det omsøkte tiltak kan være aktuelt som
LNRF spredt næring.
Det har ikke vært et tema om det aktuelle LNFR-området kan benyttes til spredt næring. At
Fylkesmannen tidligere var negativ til boligbygging for det aktuelle området kan derfor ikke
ilegges vekt. Fylkesmannen i Troms har selv uttalt at turisme er en viktig næring i flere
kommuner, og at det derfor kan være aktuelt å tenke bruk av LNFR spredt næring som
virkemiddel i kommuneplanen inn mot denne næringen (kilde: sluttrapport for LNFR-områder
for spredt næring fra 2015, fra nettsiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Av
nevnte rapport er turisme og reiseliv eksempel på næring som kan være aktuelle innenfor LNFR
spredt næring.
Fordeler med dispensasjon:
Det omsøkte tiltak gir ingen store konsekvenser for omgivelsene og miljøet. Det er ikke snakk
om store inngrep, jf. at installasjonene er midlertidige og at området kan tilbakeføres. Det
foreligger en landbruksfaglig rapport hvor det fremkommer at området ikke er dyrkbar. Hensyn
til jordvern faller dermed bort. Ut fra beliggenhet, er det hensiktsmessig å bruke området til
turisme. Området er i utkanten av Oteren sentrum og andre boliger, og således ikke til sjenanse
for noen. Ettersom det både er scooterløype og lysløype allerede i området, er det er godt
grunnlag for næringsutvikling. Det vil være positivt for annet næringsliv med etableringen og
ikke minst dersom tiltaket genererer arbeidsplasser. Trafikkmessige hensyn må også ilegges
vekt, det vil bli bedre trafikksikkerhet å få dagens turister bort fra veiene og rasteplasser.
Området vil ikke fortrenge natur- og friluftsaktiviteter, da det omsøkte området ligger nært til
Lyngsalpan landskapsverneområde. De som ønsker seg bort fra turistanlegg og løyper, kan
benytte fjellområdet og turmulighetene inne i verneområdet.
Ulemper ved dispensasjon:

LNFR spredt næring er ikke medtatt i gjeldende arealplan. Dette skyldes imidlertid at det aldri
har vært noe tema. Dispensasjon må derfor vurderes. Ved neste rullering må virkemiddel for
spredt utbygging LNFR innarbeides i arealplanen, eller at området avsettes til næring.
De midlertidige installasjonene kan etterlate spor ved fjerning.
Foreløpig vurdering:
Basert på nye opplysninger om at området ikke er dyrkbart, beliggenhet, at det må satses mer på
turisme og reiseliv og at tiltaket kunne vært aktuelt som LNFR spredt næring, er ikke
bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig tilsidesatt. Søker kan ikke lastes for at Storfjord
kommune ikke forhandlet med Fylkesmannen om LNFR spredt bygging, jf. underformålene til
LNFR, utover at området ble avsatt til vanlig LNFR område.
Etter en samlet vurdering er ovennevnte fordeler med å gi dispensasjon klart større enn
ulempene.
Rådmannen gis fullmakt til å medta eventuelle vilkår og tilføyelser som bør/må være med i
positiv innstilling.
Saken returneres Rådmannen for å sendes på høring så snart som mulig. Rådmannen må ta
stilling til om det er nødvendig å gjøre vurderinger etter naturmangfoldloven og evt. andre
sektorlover før saken sendes aktuelle høringsinstanser.

PS 62/17 Handlingsplan etter bygg teknisk befaring av kommunale bygg
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Etterslepet vil bli synliggjort i forbindelse med budsjettbehandlingen 2018. SPD får denne saken tilbake i
budsjettmøtet.

PS 63/17 Vurdering av abonnementsgebyr for vann og avløp - kategorifaktor
over 10000 m3
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det gjøres endringer i oppsettet for abonnementsgebyrer/årsgebyr for vann og avløp som
tabellene nedenfor viser. Dette gjøres ved at en deler opp kategorifaktorene mellom 10 (avløp)
og 16 (vann) i flere sprang før en nå maks faktor på 30.
ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR VANN (foreslått oppsett)
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"
KategoriKR EKS.
KR INKL.
Bygningstype
faktor
MVA
MVA
Bolig
1
2334
2918
Hytte/fritidshus
1
1634
2042
Næringsbygg, areal BRA
2
4668
5835
Næringsbygg forbruk <500 m3/år
2
4668
5835
Næringsbygg forbruk ≥500 - ≤1000 m3/år
4
9336
11670
Næringsbygg forbruk >1000 - ≤3000 m3/år
8
18673
23341
Næringsbygg forbruk >3000 - ≤6000 m3/år
12
28009
35011
Næringsbygg forbruk >6000 - ≤10 000 m3/år
16
37345
46681
Næringsbygg forbruk >10 000 - ≤15 000 m3/år
18
42013
52516
Næringsbygg forbruk >15 000 - ≤20 000 m3/år
21
49014
61268
Næringsbygg forbruk >20 000 - ≤25 000 m3/år
24
56016
70020
Næringsbygg forbruk >25 000 - ≤30 000 m3/år
27
63018
78773
Næringsbygg forbruk > 30 000 m3/år
30
70022
87527
Landbruksbygg
0
700
875
Lag/foreninger/klubbhus
0
233
292
ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR AVLØP (foreslått oppsett)
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"
KategoriKR EKS.
KR INKL.
Bygningstype
faktor
MVA
MVA
Bolig
1
3438
4298
Hytte/fritidshus
1
2407
3008
Næringsbygg, areal BRA
2
6876
8595
Næringsbygg forbruk < 500 m3/år
2
6876
8595
Næringsbygg forbruk ≥500 - ≤1000 m3/år
3
10314
12893
Næringsbygg forbruk >1000 - ≤3000 m3/år
5
17191
21488
Næringsbygg forbruk >3000 - ≤6000 m3/år
7
24067
30084
Næringsbygg forbruk >6000 - ≤10 000 m3/år
10
34381
42977
Næringsbygg forbruk >10 000 - ≤15 000 m3/år
18
61887
77358
Næringsbygg forbruk >15 000 - ≤20 000 m3/år
21
72198
90248
Næringsbygg forbruk >20 000 - ≤25 000 m3/år
24
82512
103140
Næringsbygg forbruk >25 000 - ≤30 000 m3/år
27
92826
116033
Næringsbygg forbruk >30 000 m3/år
30
103144
128930
Lag/foreninger/klubbhus
0
344
430
2. Korrigert oppsett blir gjeldene for gebyrregulativet f.o.m. 2018
3. Oppsettet har ikke tilbakevirkende kraft.

